
  

  

  في ذكرى الواحد والستون عاما

  للفاتح من سبتمبر انطالقة الكفاح المسلح 

ذكرى سبتمبر المجيدة وانطالقة الكفاح االرتري المسلح من اجل نيل 

م وبالدنا وشعبنا ال يزال يئن تحت االستبداد 2022هذا العام  يأتياالستقالل 

النفوس وتبذل  إليهيزال يتلمس الطريق وتشتد  والبحث عن الحرية والكرامة ال

  .مة وغير منتظمة ظمنت واDفرادالجهود من الجموع  هتحقيق من اجل

ولتؤكد  اDملتأتي ذكرى الفاتح من سبتمبر كل عام لتزيدنا اطمئنانا وتحي فينا 

حتفهم  إلىبان نهاية االستبداد والظلم ال محالة وان الظالمين دوما يسعون 

  .في مذبلة التاريخ المعهود 

 اRرادةبمختلف شرائحه ومناطقه مثلت  إليهاشعبنا  يثورتنا في اشتعالها وتناد

الصلبة لشعبنا وتمسكه بمطلبه في االستقالل والحرية بالرغم من تكالب 

، وهذه وتوسعية  أطماعمن دول ذات وخيوط المؤامرات التي كانت تحاك  اDعداء

ستقالل عن لحظة  والرغبة في اال أيةلم تنكسر ولم تلين في   اRرادة

النضال اشتعاال وتوهجا  لى تنوعهم ازدادت على حقب ومراحلالمستعمرين ع

لنزال ومواجهة لوتسابقوا نحو الميدان  شيبا وشباباارتريا  ونساء وتوثب رجال

من  اDعداءما لدى  إلىالموت المحتوم من اجل النصر المؤكد ، حينها لم ينظروا 

  .في االستقالل وأحقيتهمعلى عدالة مطلبهم  القوة والعتاد بل كان اعتمادهم

والسالم واالستقرار  اDمنا عن ا كاDمس ال يزال يتلمس خطاه بحثواليوم شعبن

في المالجئ وارض المهجر  فالوطن هو دار  هاجديلن  بأنهتأكد كل حين ي ذيوال

  .ومبعث االطمئنان  اDمان

والمرارات ، دحرنا االستعمار  واDحزانوالمتاعب  باaالموستون عاما مثقلة  إحدى

الوطنية  وتطهرت منه بالدنا ولكن هذه النتيجة التي تحققت بفضل نضاالتنا

التغيير في معالم تلك السنين ، اعتقد شعبنا  حداثإ هالم يكن بوسع الخالصة 

وال يزال بان االستقالل هو البوابة نحو الحياة تكمن فيها السعادة واالطمئنان 

الجحيم ولكنه بنكهة  إلىبوابة  ترولكن في ظل تسيد نظام الهقدف فقد صا



وطنية ، فالتعذيب الذي كان يمارسه المستعمر وما كان يقوم به من 

المطاردات وتتبع المواطنين في الليل والنهار ويعيشهم في الرعب والفزع كل 

وطنية  مع غياب تام للقانون والقضاء  أيديهذه الممارسات تقوم بها اليوم 

 به فص المستعمر ودخلت في قفص تمسكوبهذا حريتنا خلصناها من ق

  .خانوا عهود الشهداء والثورة  لمبادئتنكروا  مخالب وطنين 

ذكرى الواحد والستون عام النطالقة الكفاح المسلح وحركة مواطن نحو  إن

 ئةمتبووتشكيل حياة جديدة على خارطة العالم  Rعادتهالوطن المسلوب 

عن كرامته وعزته  في وطن يمثل  تعبير  اDرضوشعوب  أممبين  كانتهام

   وا الدرببالذين تنك Dولئك إضاءةتمثل  ىهذه الذكر إنريانه وترياق حياته ، ش

المسار الوطني والوحدة  ور عن الخط المستقيم الذي يؤدي نحوتزيل الغبا

والمهج التي ذهبت فداء لالستقالل ،  اDرواحالوطنية التي كانت الدافع وراء تلك 

فقد صنعنا تاريخا واحد من  "فترقكال لم ولن ن"تأتي هذه الذكرى لتعيد المقولة 

  .اجل مصير مشترك 

حيث عظمة قائد الملحمة  إلىذكرى الفاتح من سبتمبر تأخذنا جميعا  إن

عواتي وكل شهداء حرب التحرير والدفاع عن  إدريسالوطنية الشهيد حامد 

لنقف جميعا وقفة تحدي وشجاعة ونخرج من الالمباالة السيادة الوطنية 

عن دربهم لن نحيد ونستمد من  أنناولنجدد لهم عهدنا والتبرير  واليأس

، ودوما ستظل المنشود  التغيير إحاللونسعى نحو  وأملناوتنا ق إرادتهمصالبة 

الفاتح من سبتمبر تعيد للصف الوطني تماسكه وتزيد من صالبته ومتانته 

Rرتري مهما كانت الفتن والدسائسوتعلي من شموخ الوطن وعزة وكبرياء ا 

  . مكان واتجاه  أيومن  في كل حين التي تحاك

  لتظل الفاتح من سبتمبر ملهمة

  جل الحرية والديمقراطيةأالنصر لنضاالتنا من 

  المجد والخلود لشهدائنا
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